
बारा मैल लाांब, आईच ेपे्रम    
ग्लेंडा अमाांड   



बारा मैल लाांब, आईच ेपे्रम    
भयाठी : अश्वलनी फले  



ती एक वलळऴे यात्र शोती. आई बेटामरा आरी शोती. आईने 
आणरेरे आल्माच ेगोड केक खाऊन फे्रडरयक च ेऩोट बयरे 
शोते. जवा  फे्रडरयक आईच्मा भाॊडीलय फवरा, ततची ऊफ आणण 
ततच्मा गुणगुण्माचा आलाज भेणफत्तीच्मा प्रकाळा वायखा 
स्लमॊऩाक घयात ऩवयरा. भाॉ फे्रडरयकने  वलचाय केरा की जेव्शा तो 
आई आणण फेट्वी आजी फयोफय शोता, तेव्शा तो ककती खळु 
शोता. आता तो त्माॊच्माऩावून दयू एका जुन्मा भारकाच्मा घयी 
याशत शोता. श्जथॊ स्लमॊऩाक कयणायी म्शातायी काकू त्माची 
देखबार कयत अवे.  

जेव्शा आईने गाणे थाॊफलरे तेव्शा फे्रडरयकने वलचायरे, “आई 
भी तुझ्मा फयोफय का याशू ळकत नाशी?” 



"काळ, तुरा भाझ्माफयोफय याशता आरे अवते, फे्रडरयक,“ आई म्शणारी. “ऩण तुरा भाहशत आशे भी 
वाया हदलव भक्माच्मा ळेतात काभ कयते. म्शणून भी तुझी काऱजी घेलू ळकणाय नाशी.” 
“भी तुरा बेटामरा मेलू ळकतो का?” फे्रडरयकने वलचायरे.  
'‘नाही बाळा,ती जागा खूप दरू आहे.” 
"ककती दयू?" त्माने वलचायरे. 
"फाया भैर दयू.'' 

“ऩण तू तय ततथून चारत आरीव ना,आई? "ओश, ते भाझ्मावाठी पाय दयू नाशी,”आई म्शणारी. 
“ज्मा ऩद्धतीने भी चारते त्माभुऱे तो प्रलाव छोटा करून टाकते भी.” 
“आई,भरा वाॊग ना तू कळी चारते, भरा वाॊग एलढा राॊफ यस्ता तू छोटा कवा कयते ते?”  



फे्रडरयकने आईकड ेफतघतरे, जेव्शा आऩल्मा 
भुऱाकड ेफघून ती शवरी तवे्शा ततच्मा डोळ्मात 
भेणफत्तीचा प्रकाळ शोता.  

“भाझ्मावाठी प्रत्मेक भैर वलळेऴ आशे, प्रत्मेक भैर 
काशी लेगऱॊ कयण्मावाठी अवते. आता फे्रडरयकचा 
आलडता बाग आरा.  

"ऩहशरा भैर कळावाठी अवतो, आई?” त्माने 
वलचायरे.  

“ऩहशल्मा भैरात भी वलवयण्माचा प्रमत्न 
कयत,े”आई म्शणारी.  

“तू काम वलवयामरा फघत?े” 
“भी वलवयत ेकी भी ककती थकरी आशे.भी भाझ्मा 

ऩाठीच ेदु् ख वलवयत ेआणण भाझ्मा शाताच्मा आणण 
ऩामाच्मा लेदना वुद्धा. भी वलवरून जात ेकी भी आज 
ऩूणण हदलव काभ केरॊ आशे आणण उद्मा रलकय 
वकाऱी भरा ऩयत ळेतालय काभ कयामरा जामचॊ 
आशे.आणण जेव्शा वलवयणे वॊऩत ेतवे्शा भी आठलामरा 
वुरुलात कयत.े दवुये भैर आठलण्मावाठी अवत.े”  



“दवुऱ्मा भैरात तू काम आठलत?े”  फे्रडरयकने  वलचायरॊ. 
“भी तुरा आठलत,े फे्रडरयक.  भी आठलत ेकी तुरा खारुताईचा 

ऩाठराग कयणॊ आलडतॊ.भी आठलत ेकी तू कवॊ जेलतो. भी आठलत ेकी 
तुरा  कवे प्रवन वलचायामरा आलडतात.” 

फे़्रडरयक  शवरा. भग आईने त्मारा आऩल्माजलऱ ओढरे. “भी शे 
आठलून खुळ शोत ेकी तू भाझा भुरगा आशे,”ती म्शणारी.  

फे़्रडरयक  उठून फवरा आणण त्माने आऩरी छाती पुगलरी. “भी 
शेरयएट फेरी चा भुरगा आशे!” 

“रषात ठेल जेव्शा कैटी काकू तुझ्मालय यागलेर,”आईने शऱूच 
वाॊगगतरे.भग ततने लय फतघतरे आणण केटी काकूचा लय चारताॊनाचा 
आलाज ऐकरा. 

“तू अजून काम आठलत,ेआई?” फे्रडरयकने वलचायरे.  



“भी आलाज आठलत,े”आई म्शणारी. 
“म्शणजे ततवये भैर आलाज आठलण्माच ेअवत ेका? फे्रडरयक ने  

वलचायरे. 

 “शो,“ आई म्शणारी. “यात्रीच ेआलाज ऐकण्मावाठी” 
“तू काम ऐकतवे आई?” 
“भी यातककडमाॊचा ककयककय आणण घुफडाॊच ेआलाज ऐकत ेआणण 

झाडाॊलय फवरेल्मा प्राण्माचा थयथयाट ऐकते.” 
“तुरा त ेआलाज वभजतात?” 
“शो,  फे्रडरयक,“ आई कुजफुजत म्शणारी. “जेव्शा भी यात्री आलाज 

ऐकत,े तवे्शा भरा एक लाक्म ऐकू मेत,े “फघ शेरयएट लय फघ.” 



“भग चलथ्मा भैरारा तू लय फघत?े फे्रडरयकने वलचायरॊ. 
 आईने भान शरलरी. “शो,तवे्शा भी चाॊदण्माकड ेफघते.” 
“ककती चाॊदण्मा आई?” 
"अगणणत. त्माॊना भोजणे ककती अलघड आशे. कधी-कधी भी त्माॊना वगळ्माॊना 

भाझ्मा वभोय ऩवयरेल्मा फघते. कधी-कधी त्मा झाडाॊच्मा ऩानाॊभधून भरा मभठी 
भायतात, भी चाॊदण्माकड ेफघत ेआॊनी भाझ ेभन आवचमाणने बरून जाते.” 



“तुरा कळाच ेआवचमण लाटत?े” फे्रडरयकने वलचायरॊ.  
"ऩाचले भैर देलाच्मा आठलणीत घारलते.तो देल ज्माने शे 

चॊद्र-चाॊदण्मा आणण प्राणी तमाय केरे आणण तुरा आणण भराशी ” 
 “आई?" 

 “शो, फे्रडरयक?" 

“देलाने आऩल्मारा गुराभ का केरे?” 
“देलाने आऩल्मारा गुराभ नाशी केरे, फे्रडरयक. आऩण वगऱे 

देलाची भुरॊ आशोत. रलकयच एक हदलव चाॊगरामेईर.” 

“तुरा कवॊ भाहशत?” फे्र डरयकन ेवलचायरॊ.  
“कायण भी प्राथणना कयत,े” आईने उत्तय हदरे. 



“तू वशाले भैर प्राथणनेत घारलते?” फे्रडरयकने  शात जोडून वलचायरॊ. “भी 
ऩण प्राथणना कयतो, आई, इवशाक काकाने भरा प्राथणना मळकलरी आशे.” 

“जेव्शा भी एक रशान भुरगी शोते तेव्शा इवशाक काकाने भरा ती 
प्राथणना मळकलरी शोती. ते फुवद्धभान आशे आणण म्शाताये आशेत. त्माॊचा 
आकफ्रकेत जन्भ झारा शोता.”   

“आकफ्रका कुठे आशे?” फे्रडरयकने वलचायरॊ.  

“खूऩ दयू,” आई म्शणारी.“ ती चारत जाण्मावाठी खूऩ दयू आशे?” 

“शो. भाझ्मा वाठी वुद्धा!” आई शवत म्शणारी. “त्मावाठी एक वलळार 
वभुद्र ऩाय कयाला रागतो.”  

"वभुद्र  ककती रुॊ द अवतो?” फे्रडरयकने वलचायरॊ. “ तो भोजण्मावाठी खूऩ 
भोठा आशे.” “आकफ्रकेचे रोक स्लतॊत्र आशेत?”“ ते  स्लतॊत्र आशेत, ऩण 
आकफ्रकेत जीलन खूऩ कठीण आशे.जेव्शा रोक स्लतॊत्र अवतात  तेव्शा ते खूऩ 
भेशनत केरी तयी थकत नाशी. हशच प्राथणना भी कयते. फे्रडरयक. भी प्राथणना  
कयते की एक हदलव आऩण वगऱे स्लतॊत्र शोलू आणण प्राथणना झाल्मालय भरा 
गालॊ लाटतॊ.”  

 



"वातले भैर गाण्मावाठी अवत!े”  फे्रडरयक म्शणारा.  “तू 
काम गात,े आई? उदाव गीत की खुळीच े गीत?" 

आईने उत्तय हदरे, “भाझ्मा भनारा जे लाटत,े त ेभी 
गात.ेगाण्माने भाझा आत्भा शरका शोतो. भग त ेगाणॊ खुळीच े
अवो की दु् खाच,े भग भी आठले भैर चारामरा तमाय शोते.” 



"आठव्मा भैरात तू काम कयत?े” फे्रडरयकने वलचायरे.  
"आठले भैर शवण्मावाठी अवते, भी आनॊदाच्मा फाफत वलचाय 

कयत.ेभी चाॊगल्मा, आनॊदी लेऱेवलऴमी वलचाय कयत.े” 
“कोणत्मा चाॊगल्मा लेऱेवलऴमी आई?” 
“भका काऩण्माच्मा लेऱेव जेव्शा आम्शी ऩीक काऩामरा एक-

दवुऱ्मारा भदत कयण्मावाठी एका ळेतातून दवुऱ्मा ळेतात जातो, 
तवे्शा आम्शी फघतो की कोणती टीभ वगळ्मात रलकय काऩणी 
कयत ेआणण भक्माचा वगळ्मात भोठा डोंगय तमाय कयते.तू 
आऩल्मा जीलनात भक्माचा एलढा भोठा ढीग फतघतरा नवेर.” 

"ककती उॊच?” फे्रडरयकने वलचायरे.  
“त्मारा भोजणॊ भोठॊ अलघड शोईर”आई म्शणारी. ऩण ती लेऱ 

भन शरके कयण्माची, शवण्माची भजा कयण्माची अवत!ेभग काभ 
वॊऩल्मालय, खूऩ खाणॊ आणण नाचणॊ वुद्धा अवतॊ.” 



"नतृ्म!" फे्रडरयकने वलचायरॊ, “आई, तू ऩण नाच कयत?े” कशा 
“शो तय, भक्माचा नाच, फाज चा नाच आणण कफुतयाच्मा ऩॊखाचा नाच.” 
फे्रडरयक ती नालॊ ऐकून शवरा.  
"चर तुरा नाचताॊना फघू मा,  मभस्टय,“ आई म्शणारी. “मे, आज तुरा भी 

कफुतयाच्मा ऩॊखाचा नाच दाखलत.े” 
त ेउठरे आणण भेणफत्तीच्मा प्रकाळात स्लमॊऩाक घयात नाचू रागरे. 

आईने आऩल्मा राॊफ शाताॊना पडपडलरे आणण फे्रडरयकने आऩल्मा छोट्मा 
शाताॊना शरलरॊ. आईने  फे्रडरयकरा लय उचररॊ आणण त्मारा गोर-गोर कपयलरॊ, 
भग त्मारा खारी ठेलण्माआधी आऩल्मा जलऱ घेतरॊ.  

फे्रडरयक रा भाहशत शोता की त ेआता ळेलटच्मा भैरा ऩमतं ऩोशचरे आणण 
आई रलकयच ऩयत जाईर. म्शणून तो ळेलटच्मा भैराच्माफाफत वलचारू इश्च्छत 
नव्शता. त्मारा लाटरॊ की जय त ेनाचत याहशरे आणण त्माने कधी वलचायरॊ 
नाशी, तय त्माची आई ऩयत जाणाय नाशी. 



 जवे आईने त्मारा खुचीलय ऩयत ठेलरॊ, आईने शऱूच 
वलचायरॊ, “तुरा भाहशत आशे का नलला भैर कळावाठी आशे? 
फे्रडरयक?" 

“त े धन्मलाद देण्मावाठी आशे.”  
“अगदी फयोफय, भी आऩल्मा जीलनावाठी आणण आऩल्मा 

चाॊगल्मा आयोग्मावाठी देलाच ेआबाय भानते. भी तुझ्मावाठी वुद्धा 
देलाच ेआबाय भानत.े फे्रडरयक. तुझ्माकड ेफघून भरा आळा लाटत,े”  

“तय दशाले भैर आळेवाठी अवत ेका?” 
“शो फे्रडरयक. भाझ्मा  तुझ्माकडून खूऩ आळा आशेत, भरा 

आळा आशे की एक हदलव आऩण रोक एका  ऩरयलाया वायखे 
फयोफय याशू. जेव्शा आऩण स्लतॊत्र शोलू.  



“आई, जेव्शा आऩण स्लतॊत्र शोलू तेव्शा काम शोईर?” फे्रडरयकने जाॊबई देत वलचायरॊ.  
“ फघ तू अकयाव्मा भैराची गोष्ट  कयतो आशे, ते स्लप्नॊ फघण्माचे भैर आशे.  भी स्लतॊत्र शोण्माचे स्लप्नॊ फघते. 

तेव्शा आऩल्मा जलऱ आऩरी जभीन अवेर, आणण आऩण आऩरे काभ करू. तेव्शा कोणी गुराभ ककॊ ला भारक नवेर. 
आऩण आऩरे भारक अवू. “ 

“तू भाझ्माफाफत काम स्लप्नॊ फघते,आई?” 
“शो, फे्रडरयक! भी तुझ्मा बवलष्माच्माफाफत स्लप्नॊ फघते. तू खूऩ स्भाटण आशे आणण एक हदलव तू कोणी भोठा 

आणण भशत्लऩूणण काभ कयळीर. ऩण आता तुझ्मा झोऩण्माची लेऱ झारी आशे.” 
“भी थकरो नाशी,” फे्रडरयक म्शणारा.  
“भरा भाहशत आशे,ऩण आईची ऩयत जाण्माची वुरुलात शोईर.” 
आईन एकदा ऩयत  फे़्रडरयकरा जलऱ घेतरॊ आणण  त्माच्मा जलऱ गेरी श्जथॊ तो पयळीलय झोऩरा शोता.   

फे्रडरयक एका ऩातऱ, भक्माच्मा ऩानाच्मा गादीलय झोऩरा. आईने गुडघे टेकलरे आणण त्मारा  एक जुने पाटरेरे काॊफऱे 
ऩाॊघयरे. 

फे्रडरयक च्मा ऩाऩण्मा जड झाल्मा शोत्मा ऩण त्माने वलचायरे, “आई फायाले भैर कळावाठी आशे?” 
“ळेलटचे भैर वगळ्मात वोप्ऩे अवते, फे्रडरयक,“ आई म्शणारी.भग ती त्माचा ऩाऩा घेण्मावाठी खारी लाकरी, 

“फायाले भैर प्रेभावाठी अवते.” 



जेव्शा आई चाॊदणी यात्री फाशेय तनघारी, तवे्शा  फे्रडरयक झोऩरा शोता.  
जेव्शा तो दवुऱ्मा हदलळी उठरा, तवे्शा फे्रडरयक फाशेय ऩऱारा आणण 

यस्त्मालय आरा श्जथून आई ऩयत गेरी अवेर. आऩल्मा उदावीतशी  तो 
अजूनशी आऩल्मा आईरा अनुबलत ळकत शोता. त्माने त्मा वगळ्मा गोष्टीॊच्मा 
फाफत वलचाय केरा ज्मा आईने वाॊगगतल्मा शोत्मा.   

आईने वाॊगगतरेल्मा काशी गोष्टी अळा शोत्मा की ज्मा तो भोजू ळकत 
नव्शता.आकाळात अगणणत ताये शोते, आणण वभुद्र खूऩ रुॊ द शोता, आणण 
भक्माचा डोंगय खूऩ उॊच शोता. ऩण एक गोष्ट तो भोजू ळकत शोता. फे्रडरयक 
आऩल्मा भनातून जाणून शोता की त्माच्मा आईच ेपे्रभ फाया भैर राॊफ शोत.े  



फे़्रडरयकने आऩरे स्लातॊत्र अगदी तवेच मभऱलरे, जळी त्माच्मा आईची अऩेषा शोती .गुराभीतून  
लाचण्मावाठी त्माने आऩरे ळलेटच ेनाल “फेरी” फदरून “डगरव” ठेलरे.त्माभुऱे त्माच्मा  ऩूलीच्मा  भारकाॊना  
त्मारा ळोधणे अलघड शोईर. फे्रडरयक डगरवने ळलेटी इतय गुराभाॊच्मा स्लातॊत्र्मावाठी काभ केरे आणण एक 

प्रमवद्ध रेखक आणण  वालणजतनक लक्ता झारे, ज्माॊनी गुराभीच्मा वलरुद्ध आलाज उठलरा. गुराभाॊच्मा 
स्लातॊत्र्माफाफत याष्रऩतत अब्राशभ मरॊकन  फयोफय चचाण कयण्मावाठी ते ककती लेऱा व्शाइट शाउव भध्मे गेरे. जेव्शा 
गुराभगगयी वॊऩरी,तेव्शा डगरव भहशराॊच्मा अगधकायावाठीच्मा रढाईत वामभर झारे. 

 खयॊतय डगरवची आई आऩरा भुरगा भोठा झारेरा फघण्मावाठी श्जलॊत याहशरी नाशी.ऩण त्मारा भाहशत 
शोते की आईरा त्माचा अमबभान लाटेर. डगरवने  आऩल्मा वपरतेच ेखऩू शे्रम आऩल्मा आईरा हदरे. अगधकाॊळ  
गुराभाॊऩेषा शेरयएट फेरी  लाच ूळकत शोती. अवॊ अवू ळकतॊ की आई आऩल्मा भारकाॊच्मा ऩरयलायाकडूनच 
लाचामरा मळकरी अवेर. शेरयएट फेरी ळबदाॊच्मा फाफत खऩू चतुय शोती, आणण ती बेट ततने आऩल्मा भुरारा 
ऩण हदरी. कदागचत त्मा भौल्मलान यात्रीच्मा काऱात जेव्शा ती फे्रडरयकरा बेटामरा मेत अवे. आऩल्मा 
आत्भकथेत  डगरवने मरशरॊ की आईने त्मारा एक ळश्क्तळारी मळकलण हदरी, कक तो  “कोणी फाऱ नव्शते, तयी 
कोणाचा तयी भुरगा शोता.” आईच्मा प्रेभाने  फे्रडरयक डगरवरा शा वलवलाव हदरा की तो एक गुराभ शोण्मावाठी 
जन्भारा आरा नाशी, तय लास्तलात काशीतयी भशान काभ कयण्मावाठी आणण एक उल्रेखनीम जीलन  
जगण्मावाठी जन्भारा आरा आशे. 

वभाप्त 
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